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Tebliğler 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 

 
Türk Standartları Enstitüsünün Muayene ve/veya Laboratuvar Hizmet Kuruluşu 

Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ 
(Tebliğ No: ÖSG/2004/2) 

Amaç: Madde 1- 
Bu Tebliğ ile .Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında imzalanan 1/95 sayılı Gümrük Birliği Anlaşması ile 2/97 

sayılı Ortaklık Konseyi Karan (OKK) doğrultusunda ülkemiz için gerekli olan teknik alt yapının oluşturulması 
amaçlanmaktadır. 

Kapsam: 
Madde 2- Bu Tebliğ EK' teki listede yer alan yönetmelikleri kapsar. 
Hukuki dayanak: 
Madde 3- Bu Tebliğ, 47Ü3 sayılı "Ürünlere İlişkin Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun" 

un 14 üncü maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca yayımlanan 2001/3531 sayılı "Uygunluk Değerlendirme 
Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik"in 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Genel hükümler: 
Madde 4- Bu Tebliğin kapsamındaki uygulamalar için; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yetkili Kuruluş olarak, 

Türk Standartları Enstitüsü (TSE)'de müştereken imzalanan bir protokol ile Muayene ve/veya Laboratuvar Hizmet 
Kuruluşu olarak yetkili kılınmıştır. 

Madde 5- 4703 sayılı "Ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına dair Kanun" ve 
2001/3531 sayılı "Uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlara dair yönetmelik" hükümlerine 
göre, Avrupa Birliğine üye ülkelerden usulüne uygun olarak alman belgeler aynen kabul edilir. Uygulamada söz 
konusu Kanun,Yönetmelik ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır. İlgili yönetmelik metinlerinde ihtilaf veya 
tereddüt olması halinde Avrupa Birliği tarafından yayımlanan İngilizce orijinal metinler dikkate alınır. 

Madde 6- Yukarıdaki Madde 2' de yer alan Yönetmeliklerin uygulanması esnasında, bu Yönetmeliklerde yer 
almayan işlemler olması halinde, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununda ve bu Kanuna istinaden yayımlanan veya 
yayımlanacak olan Yönetmeliklerde yer alan hükümler uygulanır. 

Madde 7- Firmalarca, Madde 2' de belirtilen yönetmeliklerin gerekli gördüğü belgeleri almak üzere, Türk 
Standartları Enstitüsü'ne veya Avrupa Birliği'ne üye ülkelerdeki eşdeğer kuruluşlara doğrudan baş vurulacaktır. 

Madde 8- Madde 2' de yer alan yönetmeliklerde zaman içerisinde ortaya çıkabilecek değişiklikler Resmi 
Gazete'de ayrıca yayımlanacaktır. 

Yürürlük: 
Madde 9- Bu Tebliğ, Madde 2' de yer alan yönetmelikler için yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
Yürütme: 
Madde 10- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakam yürütür. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EK 

TEBLİĞ KAPSAMINDA YER ALAN YÖNETMELİKLER LİSTESİ 
1-) 3.6.2002 tarih ve 24774 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 71/316/AT sayılı "Ölçü ve ölçü aletlerinin 

metrolojik kontrolleri için genel esaslara dair Yönetmelik", 
2-) 21.6.2002 tarih ve 24792 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 80/181/AT sayılı "Uluslar arası birimler 

sistemine dair yönetmelik", 
3-) 15.02.2001 tarih ve 24319 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 76/891/AT sayılı "Elektrik Sayaçları 

Yönetmeliği", 
4-) 26.4.2002 tarih ve 24737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 75/33/AT sayılı "Soğuk Su Sayaçları 

Yönetmeliği", 
5-) 5.5.2002 tarih ve 24746 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 79/830/AT sayılı "Sıcak Su Sayaçları 

Yönetmeliği", 
6-) 8.5.2002 tarih ve 24749 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 71/318/AT sayılı "Gaz Sayaçtan 

Yönetmeliği", 
7-) 8.5.2002 tarih ve 24749 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 77/313/AT sayılı "Su haricindeki sıvılar için 

kullanılan ölçüm sistemlerine dair Yönetmelik", 
8-) 8.5.2002 tarih ve 24749 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 71/348/AT sayılı "Su haricindeki sıvılar için 

kullanılan sayaçların yardımcı donanımlarına dair yönetmelik", 
9-) 8.5.2002 tarih ve 24749 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 71/319/AT sayılı "Su haricindeki sıvılar için 

kullanılan sayaçlara dair yönetmelik", 
10-) 5.6.2002 tarih ve 24776 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 75/410/AT sayılı "Sürekli tartım yapan bant 

basküllerine dair yönetmelik", 
11-) 14,2.2001 tarih ve 24318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 76/765/AT sayılı "Alkol metreler ve alkol 

hidrometrelerine dair yönetmelik", 
12-) 11.4.2002 tarih ve 24723 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 75/107/AT sayılı "Ölçü kapları olarak 

kullanılan ölçü şişelerine dair yönetmelik", 
13-) 13.2.2001 tarih ve_24317 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 16/1661 AT sayılı "Alkol tablolarına, dair 

yönetmelik", 
14-) 10.4.2002 tarih ve 24702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 75/106/AT sayılı "Hazır ambalajlı sıvı 

mamullerin hacim tespitine dair yönetmelik", 
15-) 22.4.2001 tarih ve 24381 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 96/73/AT sayılı " İkili tekstil lif 

karışımlarının kantitatif analiz metotları hakkında yönetmelik", 
16-) 24.4.2001 tarih ve 24382 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 73/44/AT sayılı " Üçlü tekstil lif 

karışımlarının kantitatif analiz metotları hakkında yönetmelik", 
17-) 11.4.2002 tarih ve 24723 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 71/349/AT sayılı "Gemi tanklarının 

kalibrasyonuna dair yönetmelik", 
18-) 23.1.2001 tarih ve 24296 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 86/21IIAT sayılı " Motorlu taşıt 

lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlara dair yönetmelik", 
19-) 14.4.2002 tarih ve 24726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 77/95/AT sayılı "Taksimetre yönetmeliği", 
20-10.4.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 80/2327AT sayılı "Hazır ambalajlı belirli 

ürünler için müsaade edilen nominal kapasite ve dolum miktarı senlerine dair yönetmelik", 
21-) 27.7.2002 tarih ve 24828 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 71/347/AT sayılı " Hububat depolama 

birim hacmi için standart kütlenin ölçümüne dair yönetmelik", 
22-) 2.8.2002 tarih ve 24834 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 78/103 1/AT sayılı " Otomatik kontrol ve 

sınıflandırma terazilerine dair yönetmelik", 
23-) 5.6.2002 tarih ve 24776 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 73/362/AT sayılı "Uzunluk ölçerlere dair 

yönetmelik", 
24-) 10.4.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 74/148/AT sayılı " l mg dan 50 kg' a kadar 

üst-orta doğruluktaki ağırlıklara dair yönetmelik", 
25-) 10.4.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 71/317/AT sayılı " 5 kg'dan 50 kg'a kadar 

orta doğruluktaki dikdörtgen blok ağırlıklar ve l kg' dan 10 kg' a kadar orta doğruluktaki silindirik ağırlıklara dair 
yönetmelik", 

26-) 10.4.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 76/211/AT sayılı " Hazır ambalajlı 
mamullerin ağırlık ve hacim esasına göre net miktar tespitine dair yönetmelik", 
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